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REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA MECZE DOMOWE WISŁY KRAKÓW  

W SEZONIE 2022/2023 
 

§1 Definicje 

Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: 

a. Klub lub Wisła Kraków - oznacza spółkę Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą 

i adresem w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem: 0000130748, NIP: 6771022149, REGON: 350908122, o kapitale zakładowym w wysokości 

86 162 300,00PLN wpłaconym w całości, adres e-mail: sekretariat@wisla.krakow.pl, 

b. Mecz - oznacza spotkanie Klubu rozgrywane w charakterze gospodarza na Stadionie w ramach Rozgrywek, 

c. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin przyznawania akredytacji na mecze domowe Wisły Kraków w sezonie 

2022/2023, 

d. Rozgrywki - oznacza rozgrywki danego sezonu ligi zawodowej Fortuna 1. Liga w piłce nożnej organizowane przez 

Pierwszą Ligę Piłkarską lub  lub Pucharu Polski organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN), w których 

udział bierze Klub, 

e. Stadion - oznacza Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie przy ul. Reymonta 20 lub inny obiekt, na 

którym swoje mecze w charakterze gospodarza rozgrywa Klub. 

 

§2 Zasady przyznawania i korzystania z akredytacji 

1. Klub wprowadza akredytacje stałe obowiązujące podczas rundy jesiennej lub rundy wiosennej w sezonie 

2022/2023. Przed każdym Meczem uruchamia także odrębny proces akredytacyjny za pośrednictwem portalu 

internetowego Accredito.com. 

2. Przesłanie wniosku o wydanie akredytacji nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. 

3. Wnioski o wydanie akredytacji przyjmuje się do godziny 12:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego Mecz. 

4. Decyzje w przedmiocie przyznania akredytacji przesyłane będą drogą elektroniczną na adres email podany we 

wniosku do godz. 17:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego Mecz. 

5. Każdorazowo Klub przyznaje maksymalnie 30 akredytacji stałych (słownie: trzydzieści) akredytacji typu PRASA i 15 

(słownie: piętnaście) akredytacji stałych typu FOTO, 10 akredytacji stałych typu RADIO (słownie: dziesięć), 5 

akredytacji stałych typu TV (słownie: pięć), a także 25 akredytacji jednorazowych typu PRASA (słownie: dwadzieścia 

pięć) 14 akredytacji jednorazowych typu FOTO (słownie: czternaście), 5 akredytacji jednorazowych typu RADIO 

(słownie: pięć) oraz 5 akredytacji jednorazowych typu TV (słownie: pięć). 

6. Pierwszeństwo przy przyznawaniu akredytacji otrzymają: 

a. partnerzy medialni, 

b. przedstawiciele mediów regularnie uczestniczący w spotkaniach Klubu i systematycznie publikujący swoje 

materiały związane z Klubem. 

7. Redakcje lub agencje są uprawnione do otrzymania maksymalnie jednej akredytacji danego typu. 

8. Akredytacje „na okaziciela” nie będą wydawane. 

9. Akredytacje odbiera się przed Meczem przy wjeździe na Stadion. 

10. Rezygnacja z akredytacji winna zostać uprzednio zgłoszona do rzecznika prasowego Klubu. 

11. Nieuzasadnione nieodebranie wejściówki wyłącza dziennikarza lub fotoreportera z kolejnego procesu 

akredytacyjnego w Rozgrywkach. 
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12. Klub zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny. 

13. Akredytacja jest ważna wyłącznie razem z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

14. Akredytacja prasowa (tj. typu PRASA) i radiowa (tj. typu RADIO) upoważnia do wstępu na trybunę prasową. 

Akredytacja typu PRASA nie upoważnia do wstępu na płytę Stadionu. 

15. Akredytacja dla fotoreporterów typu FOTO i przedstawicieli TV upoważnia do wstępu do Strefy Brzegu Boiska 

wejściem przez parking medialny. Klub może umieścić nie więcej niż po 12 (słownie: dwunastu) fotoreporterów za 

każdą z bramek.  

16. Podczas pobytu na Stadionie akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb 

porządkowych i technicznych Klubu. 

17. Osoby akredytowane przebywając na Stadionie zobowiązane są stosować się do zaleceń rzecznika prasowego Klubu 

lub osób przez niego wyznaczonych oraz służb porządkowych. 

18. Fotoreporterzy mają obowiązek noszenia znaczników (kamizelek). Znaczniki przyznawane przez Klub tracą 

charakter stały. Nie później niż w ciągu 30 minut po zakończeniu Meczu należy zwrócić otrzymany znacznik 

stewardowi obsługującemu daną strefę pod rygorem nieprzyznania akredytacji na następne Mecze oraz nałożenia 

kary finansowej przez Klub w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100). 

19. Pod rygorem jej anulowania przez Klub akredytacji nie wolno udostępniać osobom trzecim. 

20. Rzecznik prasowy Klubu ma prawo unieważnić akredytację w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną 

postanowień Regulaminu, regulaminu Stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli 

mediów. 

21. Po zakończeniu Meczu dziennikarze mogą przeprowadzić wywiady z zawodnikami obu drużyn w Mixed Zone, która 

znajduje się w pobliżu szatni. 

 

§3 Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieobjętym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Pierwszej Ligi Piłkarskiej lub PZPN. W przypadku 

meczów w europejskich pucharach zastosowanie mają odpowiednie regulacje UEFA. 

2. Podczas Meczów obowiązuje zaktualizowany regulamin wewnętrzny Klubu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2022 r. i obowiązuje do odwołania. 

 

 

 

 


